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Hyvää alkanutta toimintavuotta kaikille. Jouduimme aloittamaan kevät kautemme yhtä haastavissa merkeissä, johon
päätimme syyskauden viime vuonna. Covid19 on rantautunut
sitkeästi kaikkialle ja siitä eroon pääsemisessä ei ole vielä
selkeitä merkkejä. Mutta olemme mielestäni oikein hyvin pystyneet vastaamaan tämän epidemian haasteisiin. Viikkotoiminta on ollut käynnissä rajoitusten sallimassa muodossa.
Viikonloppu retkistä olemme valitettavasti joutuneet toistaiseksi luopumaan, mutta toivotaan että pääsemme niitä
pian järjestämään normaalisti. Viime vuosi ja nyt alkanut vuosi on partion historiassa olleet poikkeuksellisia mutta kärsivällisyytemme vielä palkitaan. Tärkeintä on se, että omalla
toiminnallamme pyrimme estämään epidemian leviämistä.
Lippukuntana kasvusuunta on edelleen nousussa. Jäsen
määrämme on noin 150 henkilöä. Toki olemme vielä kaukana historiallisista jäsenmääristä, mitä on ollut. Kilpailu harrastus toiminnasta on nyt kovempaa kuin 30-40 vuotta sitten.
Mutta me vastaamme haasteeseen ja toteutamme laadukasta partiotoimintaa Kalevan alueella ja panostamme tällä hetkellä enemmän toiminnan laatuun kuin jäsen määrän kasvattamiseen. Haluamme nykyisille jäsenille tarjota hyvää ja laadukasta partiotoimintaa.
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Näinä haastavina aikoina haluan nyt ehdottomasti korostaa johtajien tärkeyttä ja olen sydämellisesti kiitollinen kaikille johtajille
vapaaehtoisesta panostuksesta lippukuntaamme kohtaan.
"Rakkaudesta lajiin" näkyy kaikissa toiminnassanne. Tuota kuuluisaa suomalaista periksiantamattomuutta, sitkeyttä, joustavuutta ja omaa aikaa antamalla, te kaikki mahdollistatte toimintamme. En voi kylliksi teitä kaikkia kiitää henkilökohtaisesti. Te
tiedätte, että me olemme kuin yksi suuri perhe, joille lähimmäisen rakkaus on tärkeintä.
Tuo tunne on meidän voimamme toiminnassa ja myös partion
ulkopuolella.
Suuri kiitos kaikille!
Hyvää ja antoisaa partio kevättä kaikille.
Jouni "Jone" Turunen, lippukunnanjohtaja.

Epäkaupalliset tiedotteet:
Kevätkokous etänä

28.3 klo 17

Tällä kertaa ei ole ryhmien kokousaikoja, koska poikkeusaika
voi aiheuttaa muutoksia. Oma ryhmänjohtaja tietää parhaiten!

.
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Vaalipöllö
Kunnallisvaalit? Mitkä? Ei ne
kuulu minulle koska en ole vielä
18 vuotias, enkä saa äänestää ja
eikös siellä ole vaan politikkoja?
Koska kunnallisvaaleissa on kyse paikallispolitiikasta eli paikallisten yhteisten asioiden päättämisestä, koskee kunnallisvaalit
meistä ihan jokaista. Vaikka alle 18-vuotiaat eivät saa äänestää, voi yhteisistä asioista olla kiinnostunut. Sinusta on varmasti mukavaa että urheilu- tai leikkikentällä on valot? Tai
oletko ollut kerhossa tai harjoituksissa koulun salissa? Entä
oletko käynyt Tampereella olevalla laavulla vaikka Kintulammella? Ja on aika mukavaa kun kaduissa ei ole isoja kuoppia
ja bussilla pääsee lähtemään melkein koti ovelta. Nämä kaikki oli esimerkkejä asioista joista päätetään kunnallispolitiikassa ja myös sinulla on mahdollisuus ottaa yhteyttä paikalliseen kunnallispolitiikkoon ja kertoa ajatuksistasi, ideoistasi
tai huolenaiheistasi
Useita partiolaisia on myös ehdolla kunnallisvaaleissa ja voit
tutustua heihin voit tutustua Partioehdokkaat kuntavaaleissa
2021- sivulla osoitteessa www.partioehdokkaat.fi. Tällä hetkellä sivustolle on ilmoittautunut 5 partioehdokasta Tampereelta.
Kuntavaaleja käsitellään partiossa tänä vuonna Vaalipöllö aktiviteettien avulla ja sitä kautta tutustutaan aktiiviseen kansalaisuuteen liittyviin teemoihin. Vaalipöllö-merkin tehtävät
käsittelevät kuntia ja kunnallisvaaleja laajasti,
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.mutta osan tehtävistä voi suorittaa vasta keväällä, kun vaalipäivä lähestyy. Tehtäviä on 15, mutta eri ikäkaudet voivat valita
tehtävistä eri määrän ryhmälle sopivia tehtäviä. Sudenpennuille
ja seikkailijoille 6 tehtävää, tarpojille 7, samoajille 8, vaeltajille ja
aikuisille 9 tehtävää.
•

Tutustun oman kuntani alueeseen.

•

Tiedän mitä kunta ja kunnanvaltuusto ovat.

•

Leikin ryhmäni kanssa kuntavaaliaiheista leikkiä.

•

Tutustun www.partioehdokkaat.fi -sivustoon.

•

Tutustun kuntavaaliehdokkaaseen.

•

Tutustun ehdokkaiden vaalimainoksiin.

•

Askartelen vaalimainoksen.

•

Osallistun ryhmäni järjestämiin vaaleihin.

•

Tutustun äänestämiseen.

•

Osallistun vaalikahveihin.

•

Julkaisen Kuntavaalit 2021 -teemaisen somepostauksen.

•

Teen vaalikoneen.

•

Vierailen ehdokkaiden vaalitilaisuuksissa.

•

Osallistun vaalipaneeliin.

•

Osallistun retkivaltuuston toteuttamiseen.

Ps. Juuri tulleen tiedon mukaan kunnallisvaalit siirretään koronan takia pidettäväksi 13.6. Kirjoittaja: Satu-Maria ”Punis” Kuittinen
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Joulukampanja 2020
Lippukuntamme hankki jälleen varoja myymällä partiolaisten
adventtikalenteria ja joulukortteja. Varainhankintaa tarvitaan,
jotta voimme pitää leirien ja retkien hinnan kohtuullisena kaikille jatkossakin. Kampanjan myynti sujui tänä vuonna erinomaisesti, kaikista haasteista huolimatta. Joulukalentereita ja
korttipakkauksia myytiin yhteensä yli 1000 kappaletta!
Perinteisesti olemme palkinneet lippukunnassa kolme parasta myyjää. Tänä vuonna palkinnon saivat:
Tuomas Heinonen,
Miro Turunen,
Niilo Tanttari,

Nallekarkit, 63 myytyä tuotetta
Pesukarhut, 57 myytyä tuotetta
Nallekarkit , 55 myytyä tuotetta

Lisäksi jaettiin neljä hopeista ja 42 HP:n tonttumerkkiä ja 17
Koziol mukia.
Suuri kiitos kaikille kampanjaan osallistuneille myyjille, huoltajille sekä tuotteita ostaneille!

Terksti: Jarkko Tuutti
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Nyt kaikki suorittamaan partiolaisten lukuhaastetta!
Kalevan Karhut ovat mukana suorittamassa
Pääkaupunkiseudun partiolaisten laatimaa
lukuhaastetta. Lukuhaasteessa luetaan kuusi
ohjeiden mukaista kirjaa vuoden aikana.
Haasteeseen osallistumisesta voi saada Partiolaisen lukuhaaste -hihamerkin.
Ohjeet ja tulostettavan lukupassin löydät täältä:
https://www.paakaupunkiseudunpartiolaiset.fi/
blogi/2020/12/14/partiolaisten-lukuhaaste/
Sivustolla on myös haasteen eri kohtiin soveltuvia kirjavinkkejä kaikille ikäkausille. Kannattaa tutustua ja valita kiinnostavaa
lukemista.
Kuuden kirjan lukemiseen haasteeseen kuuluu, että kerrot ainakin yhdestä lukemastasi kirjasta partiossa. Tästä voitte sopia oman ryhmän kanssa – jaetaanko kirjavinkkejä WhatsAppryhmässä, kirjoitatteko niistä Ällikkään vinkkejä tai kerrotte kokouksessa toisille vuorollanne?
Tässä muutamia kirjatärppejä eri haastekohtiin eri ikäkausille.
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1. Kirjassa on partiolaisia
Sudenpennut ja seikkailijat:
Johanna Hulkko: Geoetsivät
Viidesluokkalainen Raparperi harrastaa geokätköilyä ystävänsä
Emmin kanssa. Tytöt päätyvät yöksi metsään etsiessään Emmin pikkusiskon kadonnutta kännykkää. Onneksi metsässä on
myös tuttuja partiolaisia, jotka tulevat avuksi myös vastaan tulevan rikoksen ratkaisemisessa. Porukasta tulee Geoetsivät, jotka
törmäävät erilaisiin rikoksiin seuraavissakin osissa. Välillä seikkaillaan partiokämpällä ja yleensä Nokialla, Pyhäjärven maisemissa. Sarjassa on ilmestynyt jo 11 osaa.
Samoajat, vaeltajat, aikuiset:
Aaro Honka: Suurleirin seikkailijat. Partiokertomus.

Samoajat, vaeltajat ja aikuiset voivat etsiä käsiinsä partiokirjallisuuden klassikon vuodelta 1950. Kirjassa 15-vuotiaat Nikke ja
Kalle lähtevät Jamboree-leirille Englantiin. He tutustuvat leirillä
eri kulttuureihin ja partioelämää. Lisää jännitystä tuo salaperäinen paketti, jonka Kalle saa kasvatti-isältää lähtiessään. Paketti
pitäisi toimittaa tietylle henkilöelle, mutta se yritetään varastaa
useaan otteeseen ja pojat joutuvat hengenvaaraan.
5. Kirjassa tehdään yhteistyötä
Sudenpennut:
Miina Supinen, Anni Nykänen: Rosmariini ja mättömadon
salaisuus
Keittiönoita Rosmariini nappaa kokkiklubilaiset mukaansa. He
seilaavat pullasta tehdyllä laivalla Kumariaan, jota hallitsee
mahtava Muurahaiskuningatar. Sarjakuvamaisessa romaanissa
riittää
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vauhdikkaita käänteitä ja kokkiklubilaisten erityisiä taitoja tarvitaan, ennen kuin he selviävät pois Muurahaiskuningattaren
keittiöstä.
Seikkailijat ja tarpojat:
Elina Rouhiainen, Kaisa Ranta: Valkeantuoja
Vaahkarin nelimaassa 13-vuotias Taaro lähtee vuoristokodistaan etsimään kumpasta, omaa eläinkumppaniaan. Heti matkan alussa ratsuväki pidättää Taaron ja häntä syytetään varkaudesta. Hän saa Nata-tytöstä odottamattoman liittolaisen.
Nata auttaa veljensä Liekon kanssa Taaroa pakenemaan ja
yhdessä he lähtevät etsimään varastettua Valkeantuojaa.
Kaikkien taitoja ja tietoja nelimaan erilaisista tavoista ja asioista tarvitaan seikkailussa.
10. Kirja kertoo luonnon monimuotoisuudesta

Perhepartio ja sudenpennut:
Reetta Niemelä, Mia Rönkä, Sanna Pelliccioni: Nähdään
majalla -sarja (Pörriäisagentit, Lintuagentit ja Kasviagentit)
Tietoa ja tarinaa yhdistävissä kuvakirjoissa lapsilla on hieno
puumaja. Ensimmäisessä kirjassa he huomaavat majan lähellä erikoisen pikkumökin, joka paljastuu mehiläispesäksi.
Lapset etsivät tietoa mehiläisistä ja saavat pihapiirin muutkin
asukkaat kiinnostumaan mehiläisten auttamisesta. Kirjat sisältävät tietoa eri hyönteis-, lintu- ja kasvilajeista ja osoittavat, kuinka jokainen voi auttaa ja huomioida luontoa.
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Seikkailijat ja tarpojat:
Kimmo Ohtonen: Ikimaa. Soturin tie
Kun Oliverin äiti katoaa, Kuusilaakson rahakuusiplantaasille ilmestyy karhu. Karhu vie Oliverin toiseen maailmaan. Hukkakylässä asuu soturityttö Kalla, joka puhuu susille. Oliverilla ja Kallalla on vahva yhteys eläimiin. Aarniolaa hallitsevat väärät voimat ja yhdessä Oliver ja Kalla yrittävät pelastaa vallan kuningas
Viktorin kynsistä. Kirja aloittaa trilogian.
Vaeltajat ja aikuiset
Sanna Hukkanen, Inkeri Aula: Metsänpeitto
Sarjakuva-albumissa on yhdeksän metsään ja puihin liittyvää
sarjakuvaa. Jokaisen tarinan keskiössä on tietty puulaji, josta
kerrotaan sarjakuvaa edeltävässä lyhyessä tekstissä. Tarinoissa
kerrotaan metsiin liittyvästä kansanperinteestä ja puiden historiasta sekä metsänpeitosta johon ihmiset ja kotieläimet voivat joutua.
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Kalevan Karhujen talviretki
Koko lippukunnan talviretki "Karhukaverit" saatiin tänäkin vuonna poikkeusoloista huolimatta pidettyä. Retki järjestettiin Teamsissa ja sekä yhteinen ulkoiluosio oli Litukan- ja Saukonpuistossa. Ulkoilu järjestettiin neljällä pisteellä pienryhmissä koronaohjeistus huomioiden. Saukonpuistossa laskettiin mäkeä ja käveltiin lumikengillä, Litukanpuistossa luisteltiin ja rakennettiin
"Ystävyyden puutarhaa", jota kuka tahansa voi jatkaa. Etänä
kuunneltiin Henri Backmanin mielenkiintoinen esittely Suomen
Partiolaisten kehitysyhteistyöstä Nepalissa ja Ugandassa. Monia jäi vielä mietityttämään onko Coca Cola terveellistä apinoille...
Henkan osuuden jälkeen tehtiin retkimerkiksi apinannyrkki ja ilta
lopetettiin matobileisiin ja Katin iltahartauteen. Sunnuntaina ulkoiltiin itsenäisesti ystävänpäivän hengessä ja tästä löytyykin
video lippukunnan somesta. Kaikki tekivät kotona perheilleen
Ooppaheijaa, jonka jälkeen harjoiteltiin ystävyydensolmua. Retki
oli erilainen kuin ennen, mutta palaute on ollut pääpiirteissään
positiivista. Kun on tahtoa löytyy keinotkin.
Teksti: Satu-Maria Turunen.

Kuva: Antti Rautakoura
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Kotiaskartelun tuloksia:
Kuvat tällä sivulla
, Satu-Maria Turunen
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§ Jussi Lylylle (entinen lippukunnanjohtaja) (60v.) syntymäpäivä lahjaksi lippukunta lahjoitti karhupuukon.
Toimitus onnittelee!
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